
Verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Larensteinselaan 26b te Velp

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning

hebben verleend:

Zaaknummer: 348297

Omschrijving: plaatsen van gevelreclame

Locatie: Larensteinselaan 26b, 6882CT Velp

Datum besluit: 11-03-2016

Ter inzage en bezwaar

Het besluit kan worden ingezien in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken

inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u

beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd

telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de be-

treffende aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en

wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum

van bekendmaking). Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet

uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling

Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van

het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij ge-

noemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel be-

schikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze

voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht ge-

heven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 334,00 voor rechtspersonen

(zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).
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